
PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 948 din 12.02.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului cu suprafata de 
300,00 mp., apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi str. Carpatina, nr. 
21, catre domnul NICA NICOLAE 

Prin H.C.L. nr. 12 din 28.01.2021 a fost aprobata scoaterea la vanzare a 
terenului intravilan, apartinand domeniului privat, cu suprafata de 300,00 mp, 
situat in oras Brezoi, str. Carpatina, nr. 21, teren pentru care nu au fost identificate 
in evidentele Primariei Brezoi cereri sau hotarari judecatoresti formulate sau 
pronuntate in baza legilor fondului funciar, cu notificarea, in conditiile legii, a 
proprietarilor de buna credinta a constructiilor aflate edificate pe terenul respectiv, 
pentru exercitarea dreptului la preemtiune. 

Domnul NICA NICOLAE, este proprietarul de buna credinta a constructiei 
edificata pe acest teren, concesionat anterior - contract de concesiune nr. 10870 
din 14.12.2004 si autorizatie de constructie nr. 34 din 02.12.2005 . 

Terenul cu suprafata de 300,00 mp, apartinand domeniului privat al orasului 
Brezoi, este inscris in lista de inventar - concesiuni terenuri persoane fizice, la 
pozitia nr. 18 a inventarului domeniului privat pentru anul 2019, aprobat prin 
HCL nr. 20 din 27.02.2020. 

Pretul de pornire pentru vanzarea terenului a fost aprobat prin HCL nr. 12 
din 28 .O 1.2021, suma in lei, echivalenta la data platii cu valoarea de 491 O euro. 

Terenul, situat intravilan, apartine domeniului privat, avand ca destinatie -
zona locuinte si functiuni complementare 

Utilitati : 
- alimentare cu apa si energie electrica, telefonie, canalizare ,acces auto. 
Oportumitatî : 
- Venit la bugetul local 

Domnul NICA NICOLAE fost notificat prin adresa nr. 749 din 03.02.2021 
privind posibilitatea exercitarii dreptului de preemtiune la cumpararea terenului 
aferent constructiei. 

In urma acestui demers domnul NICA NICOLAE, prin cererea nr. 926 din 
11.02.2021 si-a exercitat acest drept, exprimandu-si optiunea de a cumpara acest 
teren. 

Avand in vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotarare . 

PRIMAR, 
ROBERT SC E L 
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Primaria Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr. 949 DIN 12.02.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului cu suprafata de 
300,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi str. Carpatina, nr. 
21, catre domnul NICA NICOLAE 

Prin H.C.L.nr. 12 din 28.01.2021 a fost aprobata scoaterea la vanzare a 
terenului intravilan, apartinand domeniului privat, cu suprafata de 300,00 mp, 
situat in oras Brezoi, str. Carpatina, nr. 21, teren pentru care nu au fost identificate 
in evidentele Primariei Brezoi cereri sau hotarari judecatoresti formulate sau 
pronuntate in baza legilor fondului funciar, cu notificarea, in conditiile legii, a 
proprietarilor de buna credinta a constructiilor aflate edificate pe terenul respectiv, 
pentru exercitarea dreptului la preemtiune. 

Domnul NICA NICOLAE, este proprietarul de buna credinta a constructiei 
edificata pe acest teren, concesionat anterior - contract de concesiune nr. 10870 
din 14.12.2004 si autorizatie de constructie nr. 34 din 02.12.2005 . 

Terenul cu suprafata de 300,00 mp, apartinand domeniului privat al orasului 
Brezoi, este inscris in lista de inventar - concesiuni terenuri persoane fizice, la 
pozitia m·. 18 a inventarului domeniului privat pentru anul 2019, aprobat prin 
HCL nr. 20 din 27.02.2020. 

Pretul de pornire pentru vanzarea terenului a fost aprobata prin I-ICL nr. 12 
din 28.01.2021, suma in lei, echivalenta la data platii cu valoarea de 4910 euro. 

Terenul, situat intravilan ,apartine domeniului privat, avand ca destinatie -
zona locuinte si functiuni complementare 

Utilitati : 
- alimentare cu apa si energie electrica, telefonie, canalizare , acces auto. 
Oportumitati : 
- Venit la bugetul local 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind CODUL 
ADMINISTRA TIV 

ART. 364 
Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul 

privat 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1 ), în cazul vânzării unui teren 

aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care 
sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de 



un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de 
vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau 
judeţean, după caz. 

(2) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificaţi în termen de 
15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de 
cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

Domnul NICA NICOLAE fost notificat prin adresa nr. 749 din 03.02.2021 
privind posibilitatea exercitarii dreptului de preemtiune la cumpararea terenului 
aferent constructiei. 

In urma acestui demers domnul NICA NICOLAE, prin cererea nr. 926 din 
11.02.2021 si-a exercitat acest drept, exprimandu-si optiunea de a cumpara acest 
teren. 

A vand in vedere ca sunt indeplini te conditiile legale pentru vanzara directa, 
ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, propunem aprobarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata . 

COMP. URBANISM, 
MIU VICTORITA 

~ 



Nr. cadastral 

IJ;vp-xt'} NR. 1 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului 
SCARA 1:500 

Anexa nr 1 35 la regulament 

Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului 

S = 300 mp 
Localitate BREZOI, Strada CARPATINA, Nr.21 
-INTRAVILAN 

Nr. Carte Funciara UNITATE ADMINISTRATIV- TERITORIALA (UAT) 

o 
1.() 

~ 

441250 

N 

441250 

BREZOI, JUDET VALCEA 

441300 

A. Date referitoare la teren 

Nr. Categoria Suprafata (mp) Mentiuni parcela de folosinta 

1 ce 300 NEIMPREJMUIT INTRE PCT.?-1, 
Total 300 IMPREJMUIT CU GARD DE BETON IN REST 

B. Date referitoare la constructii 

Cod Destinatia Suprafata Mentiuni con str. construita la sol (mp) 

C1 CL 101 Casa de locuit, Nr. niveluri: 2, 
SuJJrafata construita la sol= 101m~, 

Total 101 Suprafata construita desfasurata = 1 2mp 

Suprafata totala masurata a imobilului = 300mp 
Suprafata din act = -----

MIHAI HALDAN Executant, Inspector 
Certificat de autorizare S.C. GEOMETRIC S.R.L. 

Confirm introducerea imobilului in baza de date Categoria B Certificat de autorizare 
Seria RO-VL-F Clasa III integrata si atribuirea numarului cadastral 

Nr. 0180/16.05.2019 Seria RO-B-J 
Semnatura si parafa Semnatura Nr. 0982/19.02.2019 
Data: 

M , h , H 
1 
d : Semnat digital de Mihai Hal dan 1 al a an·oata:2021.02.1610:55:54 

+02'00' 

Confirm executarea masuratorilor la teren, 
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale 
si corespondenta acesteia cu realitatea din teren 
Data: 16.02.2021 Stampila BCPI 


